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WOHLWILL  

Do/a autor/a sobre o exílio 

 

Aprendi a gostar da língua e de uma série de pessoas. O país, o clima e a cidade de Lisboa 

sempre me permaneceram estranhos. (Wohlwill: 1) 

 

As exposições decorriam nas bonitas salas do Palácio Foz, e sem quaisquer custos para mim. 

Catálogo e convites são impressos pelo S.N.J. (Secretariado Nacional de Informação, Cultura 

Popular e Turismo), são fornecidas iluminação e montagem, até decoração de flores e 

vigilância permanente, e com isto tudo nem sequer é cobrada qualquer percentagem nas 

vendas; tanto quanto sei, isto é único no mundo”. (Wohlwill: 2) 

 

No estrangeiro fala-se sempre de uma “ditadura suave”. Bem, não será tão suave assim, 

quando um homem como António Machado, importante zoólogo, não conseguiu um 

emprego no estado e, como muitos dos seus correligionários, foi metido na cadeia repetidas 

vezes e muitos desaparecem sem deixar rasto e morrem na ilha penal do Tarrafal. Grassa a 

censura e não se deixa que nada de negativo sobre Portugal seja publicado, quase nada 

relativamente à Alemanha de Hitler. (Wohlwill: 7)  

 

Estou agora decidida a mudar-me de novo para Hamburgo. Esta decisão veio relativamente 

de repente e sem aparente razão exterior, se não completamente ao acaso, mais ou menos 

de forma aleatória, já que prós e contras se equilibram. Mas tinha que por um fim às 

hesitações e aos adiamentos e até agora não me arrependo, embora a partida daqui – tenho 

de o confessar – me custe muitíssimo! É que há uma série de pessoas aqui que significam 

muito para mim, por exemplo os Losa!! Aquilo de que estou decididamente farta é de 

ensinar, não das aulas, que dou com prazer, mas das correrias, esteja o tempo como estiver, 

e o “ter que ser”, por muito mal que me sinta, e principalmente a falta de tempo para 

trabalhar, a velha cantiga, que você conhece. (Carta a I. Losa 07.03.1952) 
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Não só o povo é bronco, como também as classes altas vegetam numa certa letargia, 

“província” é a palavra que define também, tão bem, Lisboa. E por isso eu quero mesmo sair 

daqui. (Carta a Bargheer (1950), apud Bruhns 1989: 38) 

 

Não preciso de te dizer que a despedida de Portugal me é difícil. Principalmente nos últimos 

tempos conheci gente muito fina, e sabes também que deixo uma série de verdadeiros 

amigos. (Carta a Bargheer (1950), apud Bruhns 1989: 38). 

 

 

(Traduções T. Martins de Oliveira) 
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